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ความเข้าใจและการเข้าถึงพระวจนะ 

ของพระเจ้าในยุคปัจจุบัน 
ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 

I. ค าน า 

การท่ีคริสตชนจะเขา้ใจและเขา้ถึงพระวจนะ มีหลายทาง เม่ือพระเจา้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องใน
พระคมัภีร์นั้น พระเจา้จะเปิดเผยผ่านวฒันธรรม ดงันั้นวฒันธรรมจึงเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีผูเ้ขียน
พระวจนะใช ้เม่ือพระเจา้ทรงเปิดเผยพระองค ์ผูท่ี้ไปอ่านพระวจนะเพื่อจะเขา้ใจพระธรรมก็มีวฒันธรรม
ของตนเองเช่นกนั ถา้เช่นนั้นเราควรเขา้ใจพระวจนะในแนวใด เราควรมองและเขา้ใจพระวจนะผ่าน
โลกทศัน์ของผูเ้ขียน และความปรารถนาของผูเ้ขียนท่ีมีต่อผูอ่้านในสมยันั้นเฉย ๆ หรือเราควรหาวิธี
เขา้ใจและเขา้ถึงพระวจนะว่า พระเจา้มีพระประสงค์อย่างไรต่อการด าเนินชีวิตของเราท่ีเป็นผูเ้ช่ือใน
ปัจจุบนัดว้ย หรือเราควรท่ีจะเขา้ใจและเขา้ถึงทั้งสองกรณี 

II. วถิีดั้งเดิม 

วถีิดั้งเดิมในการเขา้ใจพระวจนะก็คือ การอ่านพระธรรมและศึกษาพระคมัภีร์แลว้น ามาใชต้าม
ตวัอกัษรท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนพระวจนะ พระวจนะเขียนอยา่งไรก็ท าอยา่งนั้น วิธีน้ีผูอ่้านจะไม่ตระหนกัว่า 
ผูเ้ขียนพระวจนะในสมยัโบราณเขียนจากวฒันธรรมของเขา และผูอ่้านในสมยัปัจจุบนัย่อมอ่านจาก
มุมมองและวฒันธรรมของตน ผูอ่้านตีความเอาประหน่ึงว่า ผูเ้ขียนในสมยัโบราณเขียนในภาษา 
วฒันธรรมและเวลาของผูอ่้านในปัจจุบนั 

วา่ไปแลว้ พระวจนะส่วนมากในพระคมัภีร์ก็ควรถูกอ่านและถูกเขา้ใจตามวิถีน้ี ยิ่งถา้การแปล
พระธรรมจากภาษาเดิมมาเป็นภาษาไทยท าได้อย่างดีก็จะยิ่งดีใหญ่ เพราะเหตุว่าพระเจา้ทรงมีพระ
ประสงค์ให้คนธรรมดาสามญัอ่านพระวจนะของพระองค์แบบนั้น ผูเ้ขียนพระวจนะในสมยัโบราณ
ไม่ไดมี้เจตุจ านงเขียนใหน้กัวชิาการอ่านสัจธรรมแห่งความรอด พระคมัภีร์ถูกเขียนให้ผูอ่้านไดอ่้านง่าย 
ๆ ตรงไปตรงมา ดงันั้นในพระธรรม 2 ทิโมธี 3:16 จึงเขียนวา่ “พระคมัภีร์ ทุกตอนไดรั้บการดลใจจาก
พระเจา้ และ (หรือทุกตอนท่ีไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ก็) เป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนว่า
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กล่าว การปรับปรุง แกไ้ขคนใหดี้ และการอบรมในทางธรรม” และนอกจากนั้นเราท่ีเป็นผูอ่้านยงัมีพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิเป็นครูท่ีจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจพระวจนะดว้ย 

จุดอ่อนของการอ่านและท าความเข้าใจพระวจนะในแบบดั้ งเดิมน้ีก็คือ ผูอ่้านไม่ได้สนใจ
เท่าท่ีควรวา่ผูเ้ขียนในสมยัก่อนมีความประสงคใ์หผู้อ่้านในสมยัก่อนเขา้ใจพระวจนะตอนน้ีอยา่งไร ดว้ย
เหตุน้ีจึงเป็นการเส่ียงพอสมควรท่ีจะเขา้ใจความตั้งใจของผูเ้ขียน และคริสตจกัรเป็นการเส่ียงท่ีจะเอาส่ิง
อ่ืนมาตู่วา่เป็นค าสั่งสอนของพระค าของพระองค์ ยกตวัอยา่งเช่น พระคมัภีร์สอนให้ลา้งเทา้ซ่ึงกนัและ
กนั หรือผูห้ญิงท่ีเป็นผูเ้ช่ือเวลานมสัการควรมีผา้คลุมศีรษะ หรือผูห้ญิงห้ามแต่งกายโดยการประดบัของ
มีค่าต่าง ๆ ถ้าผูอ่้านใช้วิถีน้ี ก็จะท าตามตวัอกัษรไปเลย เราจึงเห็นว่า เม่ือเน้นพวกน้ีจึงมีคณะนิกาย
เกิดข้ึนตามส่ิงท่ีไปเนน้ตามตวัอกัษรนั้น 

III. วธีิทีใ่ช้บริบทเดิม 

วิธีน้ีผูอ่้านในปัจจุบนัจะสนใจเร่ืองราวในประวติัศาสตร์และในวฒันธรรมของผูเ้ขียนในสมยั
โบราณอยา่งจริงจงั ผูอ่้านจะพยายามเขา้ใจวา่ ผูเ้ขียนในสมยัโบราณอยากให้ผูอ่้านในสมยัของเขาเขา้ใจ
พระวจนะตามภาษาท่ีผูเ้ขียนใชอ้ย่างไร และความหมายน้ีไปสัมพนัธ์กบัความจริงอ่ืน ๆ ในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์อยา่งไร การเขา้ใจพระวจนะในลกัษณะน้ีดูเป็นเร่ืองส าคญัอยูไ่ม่นอ้ย เพราะเราตอ้งเขา้ใจให้
ไดเ้สียก่อนว่าพระเจา้ทรงตรัสพระค าของพระองค์ให้แก่คนกลุ่มหน่ึง ในบริบท และในเวลาหน่ึงใน
อดีต ยิง่เราเขา้ใจเร่ืองเช่นน้ีลึกซ้ึงเพียงใด ความรู้และความเขา้ใจในพระวจนะก็จะมากข้ึนเพียงนั้น 

แต่จุดอ่อนของวิถีน้ีก็ยงัมีอยู่บา้ง กล่าวคือ ผูศึ้กษาพระค าใช้วิถีน้ีในการตีความจะไม่ค่อยได้
สนใจว่าพระวจนะตอนดงักล่าว พระเจา้มีพระประสงค์จะสอนคนในยุคโลกาภิวฒัน์ให้เขา้ใจและให้
ประพฤติอย่างไรในสังคม และในวฒันธรรม ประเพณี และเวลาในสมยัปัจจุบนั เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะว่าผูศึ้กษาสนใจแต่เฉพาะความหมายของพระคมัภีร์ต่อคนและต่อวฒันธรรมในสมยัของผูเ้ขียน
พระวจนะเท่านั้น ความรู้ความเขา้ใจอนัมีค่าจึงมกัหยดุแต่เพียงนั้น 

IV. วถิีทีใ่ช้บริบทสัมพนัธ์ 

วิถีท่ี 3 น้ีจะผนวกเอาจุดดีของ 2 วิถีแรกมาใช้กล่าวคือ ในวิถีน้ีจะสนใจศึกษาความหมายท่ี
แทจ้ริงทั้งภาษาและบริบทในสมยัท่ีผูเ้ขียนได้เขียนพระวจนะ แต่วิถีน้ีจะท ามากกว่า 2 วิถีท่ีผ่านมา 
กล่าวคือ วถีิน้ีจะศึกษาวฒันธรรมประเพณีและสังคมในยคุปัจจุบนั คือยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีผูอ่้านในปัจจุบนั
อาศยัอยู่ และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ในบริบททั้ งสอง เพื่อจะส่งผ่านสัจธรรมซ่ึงเป็นแก่นแห่ง
ความหมายของพระวจนะท่ีพระเจา้ทรงมีพระประสงค ์ไปสู่บริบทใหม่ คือ บริบทในปัจจุบนัท่ีผูอ่้านใน
สมยัน้ีอาศยัอยู ่เพื่อจะพิจารณากนัให้รอบคอบวา่ จะประยุกต์ใชส้ัจธรรมในบริบทใหม่ไดอ้ย่างไร อาจ
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พูดอีกนัยหน่ึงว่า หากพระเยซูหรือ อจ.เปาโลมาเกิดในประเทศไทยและมีชีวิตอยู่ในสมยัน้ี ท่านจะ
ประพฤติให้พระเจา้ไดรั้บเกียรติยศในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างไร กล่าวคือ ถา้ อจ.เปาโลไดรั้บซอง
กฐินหรือถูกเชิญไปถวายภตัตาหาร หรือ จตุปัจจยัแก่พระสงฆ์ หรือถูกเชิญไปทอดผา้บงัสกุล หรือไป
งานศพบิดามารดา อจ.เปาโลจะประยกุตพ์ระวจนะมาตอบค าถามน้ีอยา่งไร 

วิถีน้ีท าให้เกิดปฏิกิริยาข้ึนอยา่งจริงจงัระหวา่ง ผูอ่้านในยุคปัจจุบนักบัตวัพระวจนะ เพราะเหตุ
วา่ ผูอ่้านท่ีมาอ่านและรับพระวจนะนั้นส่วนมากไม่ไดม้าเหมือนเอาป๊ิบเปล่ามาใส่น ้ า วา่ไปแลว้ผูอ่้านไม่
ควรมาอ่านพระวจนะแบบนั้น แต่ผูอ่้านควรมาอ่านพระวจนะด้วยรู้ว่าตนเองมีความรู้ความเขา้ใจอนั
ก่อก าเนิดมาจากวฒันธรรม สถานการณ์ บริบท ประเพณี และสังคมของตนอีกแบบหน่ึง นอกจากนั้น
ผูอ่้านควรตระหนักด้วยว่า ตนเองเป็นคนมีความรับผิดชอบบางประการต่อคนอ่ืน ๆ อีกต่างหาก 
ภาระหนา้ท่ีและความต่างระหว่างวฒันธรรมของผูอ่้านในปัจจุบนัและผูเ้ขียนในอดีตน้ีเองจะท าให้เกิด
ค าถามนานาประการท่ีผูอ่้านในปัจจุบนัปรารถนาจะถามพระวจนะว่า จะน าพระวจนะไปประยุกต์
อยา่งไรในยุคโลกาภิวตัน์ ส่ิงท่ีพระวจนะจะตอบแก่ผูอ่้านอาจไม่ใช่ค าตอบ แต่อาจเป็นค าถามอีกหลาย
ค าถาม เม่ือเราเสาะหาค าตอบจากพระค า พระค าก็เสาะหาค าตอบจากชีวิตของเรา ในขบวนการน้ีเราคน้
พบว่า วฒันธรรมของเราท่ีควบคุมชีวิตของเราอยู่จะถูกพระค าทา้ทายให้คิดและให้ตอบค าถามท่ีพระ
ค าถามและค าถามท่ีเราถามพระค ากลบัไป จะถูกพระค าปรับใหเ้หมาะสม และแกไ้ขให้ดว้ย จึงท าให้เรา
ต้องกลับไปเตรียมตั้งค  าถามท่ีเคยถามให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และถามค าถามใหม่ท่ีน่าถามมากยิ่งข้ึน 
ขบวนการน้ีเองท าใหมี้การคน้ควา้สอบถามกนัอยา่งดีจนไดค้  าตอบท่ีเหมาะสมในปัจจุบนั 

ขบวนการน้ีเองท าให้มีการสนทนากลบัไปกลบัมาระหว่างค าสอนของพระเจา้กบัค าถามของ
เรา จนท าใหเ้ราเขา้ใจค าสั่งสอนของพระเจา้ลึกซ้ึงข้ึนเร่ือย ๆ ยิ่งเรารู้จกัพระองคม์ากข้ึนเท่าใด เราก็รู้สึก
วา่ เรามีความรับผิดชอบมากข้ึนเท่านั้น กล่าวคือ เรามีความรับผิดชอบท่ีจะเช่ือฟังพระองคเ์ม่ือพระองค์
ทรงเปิดเผยพระองคใ์นสถานการณ์ และในบริบทของเรา 

ขบวนการน้ีเองท าใหค้วามรู้ ความรัก และความเช่ือฟังของเราเติบโตข้ึนในชีวิตคริสเตียน น่ีคือ
วตัถุประสงค์ของขบวนการท าบริบทสัมพนัธ์ (Contextualization) เราคน้พบว่าพระเจา้หาใช่ตรัสพระ
วจนะแก่คนในสมยัก่อนเฉย ๆ ไม่ พระองคย์งัมีพระประสงคท่ี์จะตรัสกบัเราในสมยัน้ี ตามสภาพ ตาม
วฒันธรรมและตามประเพณีของเราด้วยว่าพระองค์มีพระประสงค์อย่างไรจึงท าให้เราสามารถมี
ประสบการณ์กบัพระองค ์

บุคคลในอดีตเม่ือรับพระค าของพระเจา้มีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไร มนุษยท่ี์อาศยัอยู่ในยุคน้ี
เม่ือเขา้ใจพระวจนะและพระประสงค์ของพระเจา้อยา่งถ่องแทแ้ลว้ ชีวิตของเขาก็จะเปล่ียนแปลงอยา่ง
นั้น การพฒันาความเขา้ใจในขบวนการน้ีเปรียบไดก้บัภาพกน้หอยเวียนตวัข้ึนสูงโดยมีพระวจนะเป็น
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แกนกลางท่ีสรรพส่ิงจะเกาะเก่ียวบนแกนน้ีข้ึนไป เป็นความเขา้ใจในพระวจนะท่ีถ่องแทย้ิ่งข้ึนและ
สามารถน ามาแกไ้ขปัญหาท่ีคริสตชนพบในปัจจุบนัได ้

V.วถิีการเรียนรู้จากชุมชนคริสเตียน 

ความรู้และความเขา้ใจในพระวจนะของพระเจา้ หาไดข้ึ้นกบัคริสตชนแต่ละคนอย่างเดียวไม่
แต่ยงัข้ึนกบัชุมชนคริสตชนผูเ้ช่ือในคริสตจกัร ความรู้และความเขา้ใจน้ีผูกพนัคริสตจกัรเขา้ด้วยกนั
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กล่าวคือ คริสตจกัรของพระเยซูยอ่มมีความรับผิดชอบในการล่วงรู้น ้ าพระทยั
พระเจา้ ในความรู้และความเขา้ใจในพระวจนะ 

คริสตจกัรพื้นบา้นก็ดีและคริสตจกัร ทั้งในประเทศไทยก็ดี ยอ่มมีวิธีการของตนท่ีจะทราบถึง
น ้าพระทยัพระเจา้และประยกุตพ์ระวจนะมาใชใ้นวฒันธรรมของตน ประการแรก พระเยซูไดเ้จิมตั้งศิษ
ยาภิบาลและบรรดาคณะผูป้กครองข้ึนในแต่ละคริสตจกัร บุคคลเหล่าน้ีจะอธิบายถึงน ้ าพระทยัของพระ
เจ้าต่อคริสตชนในคริสตจกัรทอ้งถ่ินโดยการเทศนาและการสอนในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนั้นน ้ า
พระทยัของพระเจา้ยงัแสดงออกโดยการสอนและการเตือนสติซ่ึงกนัและกนั (โคโลสี 3:16) ในกลุ่มยอ่ย 
กลุ่มเซล กลุ่มรวี และกลุ่มต่าง ๆ ท่ีศึกษาพระวจนะของพระองค์ นอกจากนั้นคริสตจกัรท้องถ่ินยงั
สามารถปรึกษาหารือกบัคริสตจกัรอ่ืน ๆ หรือบุคคลท่ีมีความรู   ความเขา้ใจในท่ีอ่ืน ๆ ท่ีคริสตจกัร
เห็นสมควร หรือท่ีคณะได้พิจารณาแลว้และเห็นสมควร นอกจากนั้นคริสตจกัรทอ้งถ่ินก็ยงัสามารถ
อธิษฐานและฟังเสียงพระด ารัสจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เสียงจากพระคมัภีร์ซ่ึงเป็นเสียงท่ีส าคญัใน
คริสตจกัรและในชีวติคริสเตียน 

นอกจากนั้นคริสตจกัรยงัเป็นสถาบนัท่ีสืบทอดหลักข้อเช่ือ ศาสนศาสตร์และพิธีกรรมมา
ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษแรกจนถึงวนัน้ี คริสตจกัรไดส้ ่ าสมส่ิงต่าง ๆ ท่ีถือปฏิบติักนัต่อ ๆ มา ซ่ึงมีค่ายิ่ง 
ส่ิงเหล่าน้ีอาจเรียกไดว้่าเป็นผลรวมของการตดัสินใจของคริสตจกัรต่าง ๆ ตามการทรงน าของพระค า
และของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในอดีตจนถึงปัจจุบนั คริสตชนและคริสตจกัรไม่ควรทอดทิ้งวฒันธรรม
ของคริสตจกัรเหล่าน้ี เพราะถา้เราลบทิ้งหรือยกเลิกส่ิงต่าง ๆ ท่ีส ่ าสมมาในอดีตเสียแลว้ บางคร้ังกวา่เรา
จะรู้ตวัเราก็พบว่า เราไม่มีอะไรหลงเหลือเลย และในเวลาเดียวกนั เราไม่ควรรับวฒันธรรมเหล่าน้ีโดย
ไม่ผ่านการคิดค านึง หรือใคร่ครวญให้รอบคอบเสียชั้นหน่ึงก่อน โดยเฉพาะวฒันธรรมทางศาสนาใน
คณะนิกายท่ีต้องการถ่ายทอดจากประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศหน่ึง เราจ าเป็นต้องน าวฒันธรรม
เหล่านั้นมาเขา้เคร่ืองวดัเสียชั้นหน่ึงก่อน เคร่ืองวดันั้นคือพระคมัภีร์นั้นเอง เราไม่ควรยดัเยียดวฒันธรรม
ใหม่นั้นให้แก่คริสตจกัรท่ีเราไปปลูกในอีกวฒันธรรมหน่ึงโดยมีความคิดและทศันคติว่า คริสตจกัร
เหล่านั้นตอ้งลอกเลียนแบบและท าตาม แต่วฒันธรรมอนัใหม่ท่ีจะขอน าเสนอให้แก่คริสตจกัรอาจใช้
เป็นตวัเลือกอันใหม่แก่คริสตจักร และแก่ผูท่ี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตโดยเฉพาะเม่ือ
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คริสตจกัรมีวิกฤต วฒันธรรมอนัใหม่อาจน าเสนอแก่คริสตจกัรเป็นตวักระท าให้เกิดความสมดุลแก่
คริสตจกัรบางแห่งท่ีชอบดีดตวัออกไปจากคริสตจกัรสากล หรือ แก่คริสตจกัรท่ีมีลักษณะชอบท า
ตามใจชอบ 

นอกจากนั้นพระวญิญาณบริสุทธ์ิยงัสอนคนของพระเจา้โดยใชค้รูหลากหลายทั้งในอดีตและใน
ปัจจุบนัดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้เราท่ีเป็นคริสตชนควรรู้สึกให้ไดว้า่ เราตอ้งการซ่ึงกนัและกนั 
จากเอเฟซัส 3:18,19 ประโยคท่ีวา่ “ท่านจะไดห้ย ัง่รู้พร้อมกบัธรรมมิกชนทั้งหมด” จะช่วยให้เราเขา้ใจ
วา่ เราจะเขา้ใจความรักของพระเจา้มากข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือเราไดฟั้งและให้เห็นและไดเ้ขา้ใจความรักของ
พระเจา้ จากมุมมองของผูเ้ช่ืออ่ืน ๆ และจากคริสตจกัรอ่ืน ๆ ในโลกน้ี เพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะ
เปิดเผยความนึกคิดของพระคริสตใ์นมุมมองต่าง ๆ กนั หากเรารวบรวมมุมมองเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั สีสัน
แห่งพระค าก็จะสมบูรณ์มากข้ึน (พนัธสัญญาโลซาน ยอ่หนา้ 2 จากเอเฟซสั 3:10) 

VI. เร่ืองทีพ่ระค าไม่ได้สอน 

เราอยากจะศึกษาเร่ืองต่าง ๆ อีกมากมายท่ีพระค าไม่ไดพู้ดถึงดว้ย เช่น จริยศาสตร์ และศาสน
ศาสตร์บางเร่ือง เป็นตน้ เน่ืองจากพระค าถูกเขียนในสมยัโบราณ จากชีวิตความเป็นอยูข่องคน และถูก
เขียนในสมยัของกรีกและโรม ดงันั้น พระค าจึงไม่ไดพู้ดถึงส่ิงต่าง ๆ อีกหลายเร่ือง เช่น เร่ืองศาสนา
ฮินดู ศาสนาพุทธ และอิสลาม พระค าไม่ไดพู้ดถึงลกัธิมาร์กซิส หรือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั นอกจากนั้น
พระค ายงัไม่ไดส้อนเราเก่ียวกบัเม่ือรับเชิญไปทอดผา้บงัสุกุล หรือไปประเคนจตุปัจจยัแก่พระสงฆ ์เรา
จะต้องท าอย่างไร เม่ือเราได้รับซองกฐิน หรือจะต้องกราบศพพ่อแม่ของเรา เราจะต้องตอบสนอง
พิธีกรรมนั้นอยา่งไร เม่ือเราตอ้งถูกเชิญไปเขา้ร่วมในพิธีผกูขอ้มือสงกรานต ์ลอยกระทง คริสตชนจะท า
อะไรไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง คริสตชนท่ีสามีไปบวชพระเขาจะใส่บาตรพระสามีไดห้รือไม่ แต่ถึงอย่างไรก็
ตาม คริสตจกัรมีสิทธิท่ีจะให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิน าในการศึกษาคน้ควา้ค าตอบจากพระคมัภีร์ เพื่อจะ
พบหลกัการท่ีเป็นคุณประโยชน์ท่ีจะสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัคริสตจกัรในสมยัปัจจุบนัได ้วิธีการ
เช่นน้ียอ่มเกิดข้ึนไดใ้นชุมชนผูเ้ช่ือท่ีนมสัการพระเจา้และเต็มใจเช่ือฟังค าสั่งสอนของพระองค ์เราขอย  ้า
ค  าวา่ การเช่ือฟังพระเจา้เป็นวิถีของพระเจา้ท่ีพระองคป์ระสงคจ์ากผูเ้ช่ือก่อนท่ีพระองคจ์ะเปิดเผยความ
เขา้ใจในพระวจนะให ้และเป็นวถีิท่ีเราจะใชเ้ดินตามพระเจา้หลงัจากท่ีเราเขา้ใจพระวจนะแลว้. 
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